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МедицинАлыҚ ҚылМыстыҚ ҚұҚыҚ БұзушылыҚтАР 
үшін ЖАзА тАғАйындАу

Аңдатпа 
Ж�з� т�ғ�йынд�удың �рн�йы ережелерін кешенді және жүйелі зерттеу әлеуметтік 

әділеттілікті қ�лпын� келтіру, �лдын �лу және түзету әсерін жүзеге �сыру �ясынд� ғ�н� емес, 
ең �лдымен қылмыстық сот ісін жүргізудің соңғы с�тысынд� �д�мның Конституциямен 
кепілдендірілген құқықт�ры мен бост�ндықт�рын қ�мт�м�сыз ету қ�жеттілігіне б�йл�нысты 
ғылыми�пр�ктик�лық қызығушылық тудыр�ды.

Теориялық негіздері. Әдістері. Әдістер қойылғ�н м�қс�тт�рды, міндеттерді және зерттеу 
объектісін түсіну негізінде т�ңд�л�ды. Жұмыстың әдісн�м�лық негізі�әлеуметтік�құқықтық 
құбылыст�рды т�нудың ж�лпы ғылыми және жеке ғылыми әдістерінің жиынтығы: т�лд�у, 
синтез, индукция, шегеру, жүйелік�құрылымдық, с�лыстырм�лы�құқықтық, т�рихи�құқықтық, 
ресми�құқықтық.

Зерттеу нәтижелері. Ж�з� т�ғ�йынд�удың �рн�йы ережелері институтының тұжырымд�м�лық 
негіздері және ол�рдың өз�р� әрекеттесу мех�низмі ж�н�ж�қты зерттелген. Жүйе құр�ушы 
белгілердің призм�сы �рқылы ол�рдың мәні мен шеңбері, з�ңды т�биғ�ты және осы 
Ережелерді қолд�ну м�қс�тт�ры �шыл�ды. Сонд�й��қ, �рн�йы т�ғ�йынд�у ережелерінің өз�р� 
және ж�з�л�у институтының б�сқ� құрылымдық бөлімшелерімен өз�р� әрекеттесу мәселелері 
зерттеледі.
түйінді сөздер: медицин�лық қылмыстық құқық бұзушылықт�р, �рн�йы субъект, қылмыстық 
құқық бұзушылықт�р, қылмыс, қылмыстық теріс қылық, б�с бост�ндығын�н �йыру, мүлікті 
тәркілеу,  ж�з�ны �тқ�ру, сотт�лғ�н, қ�м�қ тергеу изоляторы, �йыппұл, мемлекеттік орг�нд�р.
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Аннотация
Комплексное и системное исследов�ние специ�льных пр�вил н�зн�чения н�к�з�ния пред-

ст�вляет н�учно�пр�ктический интерес не только в р�мк�х восст�новления соци�льной спр�вед-
ливости, ре�лиз�ции предупредительного и испр�вительного воздействия, но прежде всего � в 
связи с необходимостью обеспечения г�р�нтиров�нных Конституцией пр�в и свобод человек� н� 
з�верш�ющей ст�дии уголовного судопроизводств�.

Теоретические основы. Методы. Методы избр�ны исходя из поним�ния пост�вленных це-
лей, з�д�ч и объект� исследов�ния. Методологической основой р�боты выступ�ет совокупность 
к�к общен�учных, т�к и ч�стнон�учных методов позн�ния соци�льно�пр�вовых явлений: �н�ли-
з�, синтез�, индукции, дедукции, системно�структурного, ср�внительно�пр�вового, историко�
пр�вового, форм�льно�юридического.

Результ�ты исследов�ния. Комплексно исследов�ны концепту�льные основы институт� спе-
ци�льных пр�вил н�зн�чения н�к�з�ния и мех�низм� их вз�имодействия. Через призму систе-
мообр�зующих призн�ков р�скрыв�ются их сущность и круг, юридическ�я природ� и цели при-
менения ук�з�нных пр�вил. Т�кже исследуются проблемы вз�имодействия специ�льных пр�вил 
н�зн�чения к�к между собой, т�к и с иными структурными единиц�ми институт� н�зн�чения н�-
к�з�ния.

Ключевые слова:медицинские уголовные пр�вон�рушения, н�зн�чения н�к�з�ния, специ-
�льный субъект, уголовные пр�вон�рушения, преступление, уголовный проступок, лишение сво-
боды.
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SEntEnCing foR mEdiCAl CRiminAl offEnSES

Annotation
A comprehensive and systematic study of the special rules of sentencing is of scientific and practical 

interest not only within the framework of restoring social �ustice, implementing preventive and correc-
tive action, but above all � in connection with the need to ensure the rights and freedoms of a person 
guaranteed by the Constitution at the final stage of criminal proceedings.

Theoretical foundations. Methods. The methods are chosen based on an understanding of the goals, 
ob�ectives and ob�ect of research. The methodological basis of the work is a set of both general scientif-
ic and private scientific methods of cognition of socio�legal phenomena: analysis, synthesis, induction, 
deduction, system�structural, comparative�legal, historical�legal, formal�legal.

The results of the study. The conceptual foundations of the institute of special rules of sentencing 
and the mechanism of their interaction are comprehensively investigated. Through the prism of sys-
tem�forming features, their essence and range, the legal nature and purposes of applying these rules 
are revealed. The problems of interaction of special rules of appointment both among themselves and 
with other structural units of the institution of sentencing are also investigated.

Keywords: medical criminal offenses, special sub�ect, criminal offenses, crime, criminal misdemean-
or, deprivation of liberty.

Қылмыстық құқық бұзушылық ж�с�уғ� 
кінәлі деп т�нылғ�н �д�мғ� ҚК тиiстi б�бын-
д� белгiленген шектерде және ҚК Ж�лпы 
бөлiгiнiң ережелерi ескерiле отырып, әдiл 
ж�з� т�ғ�йынд�л�ды.

Қылмыстық құқық бұзушылық ж�с�ғ�н 
�д�мғ� оның түзелуi және ж�ң� қылмыстық 
құқық бұзушылықт�рдың �лдын �лу үшiн 
қ�жеттi және жеткiлiктi ж�з� т�ғ�йынд�луғ� 

тиiс. Егер ж�с�лғ�н қылмыстық құқық 
бұзушылық үшiн көзделген ж�з�ның онш� 
қ�т�ң емес түрi ж�з�ның м�қс�тын� жетудi 
қ�мт�м�сыз ете �лм�йтын болс� ғ�н�, ол 
үшiн көзделгендерi �р�сын�н неғұрлым 
қ�т�ң ж�з� түрі т�ғ�йынд�л�ды. Ж�с�лғ�н 
іс�әрекет үшiн ҚК Ерекше бөлiгiнің тиiстi б�п-
т�рынд� көзделгеннен неғұрлым қ�т�ң ж�з� 
ҚК 58 және 60 –б�пт�рын� сәйкес қылмыстық 
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құқық бұзушылықт�рдың жиынтығы бойын-
ш� немесе үкiмдердiң жиынтығы бойынш� 
т�ғ�йынд�луы мүмкiн. Ж�с�лғ�н іс�әрекет 
үшiн ҚК Ерекше бөлiгiнің тиiстi б�пт�рынд� 
көзделгеннен онш� қ�т�ң емес ж�з� т�ғ�йынд�у 
үшiн негiздер ҚК 55�б�бынд� �йқынд�л�ды.

Ж�з� т�ғ�йынд�у кезiнде қылмыстық 
құқық бұзушылықтың сип�ты мен қоғ�мғ� 
қ�уiптiлiк дәрежесi, кінәлі �д�мның жеке б�сы, 
оның ішінде құқық бұзушылық ж�с�ғ�нғ� 
дейiнгi және од�н кейiнгi оның мiнез�құлқы, 
ж�у�птылық пен ж�з�ны жеңiлдететiн 
және �уырл�т�тын мән�ж�йл�р, сонд�й��қ 
т�ғ�йынд�лғ�н ж�з�ның сотт�лғ�н �д�мның 
түзелуiне және оның отб�сының немесе 
оның �сыр�уынд�ғы �д�мд�рдың тiршiлiк 
ж�ғд�йын� ықп�лы ескерiледi [1]. 

Қ�з�қст�н Республик�-
сы Конституциясының б�рлық �д�м з�ң мен 
сот �лдынд� тең, ешкім де з�ңды күшіне енген 
сот үкiмi болм�й қылмыс ж�с�уд� кiнәлі деп 
т�нылуғ� ж�тп�йды және қылмыстық ж�з�ғ� 
т�ртыл� �лм�йды деген ережелерін негізге 
�л� отырып, ж�с�лғ�н қылмыстық құқық 
бұзушылықтың сип�ты мен �уырлығын�, 
сотт�лушының қызметтегi және қоғ�мд�ғы 
дәрежесіне қ�р�м�ст�н, әрбiр қылмыстық істі 
з�ңғ� сәйкес бұлжытп�й шешуі қ�жет екендігіне 
сотт�рдың н�з�ры �уд�рылсын [2]. Қылмыстық 
ж�з� т�ғ�йынд�ғ�н кезде сотт�р Қ�з�қст�н 
Республик�сы Қылмыстық кодексінің 52�
б�бынд� (бұд�н әрі – ҚК) көрсетілген 
ж�з� т�ғ�йынд�удың ж�лпы қ�ғид�л�рын 
бұлжытп�й с�қт�ғ�нд�ры, сонд�й��қ 
қылмыстық құқық бұзушылықтың �уырлығы 
бойынш� қ�й с�н�тқ� ж�т�тындығын, 
қылмыстың қ�йт�л�нуын және оның 
түрлерiн, қылмыстық құқық бұзушылықты 
ж�с�у кезеңін, сотт�лушының қылмыстық 
құқық бұзушылықты ж�с�у кезіндегі қ�тысу 
дәрежесін, қылмыстық құқық бұзушылықтың 
м�қс�тын� жету үшiн оның әрекеттерінің 
м�ңызын және келтiрiлген немесе келтiрiлуi 
мүмкiн зиянның сип�ты мен мөлшеріне 
ықп�лын, қылмыстық құқық бұзушылықт�р 
жиынтығының болуын, ж�у�птылық пен ж�-
з�ны жеңiлдететiн немесе �уырл�т�тын мән�
ж�йл�рдың болуын, сол қылмыстық құқық 
бұзушылық үшiн көзделген ж�з�ғ� қ�р�ғ�нд� 
неғұрлым жеңiл ж�з� т�ғ�йынд�у негiздерiн 
ескерулері қ�жет.

Қылмыстық топт�рдың құр�мынд� 
қылмыстық құқық бұзушылықты, сыб�й-

л�с жемқорлыққ� қ�тысты, террористік, 
экстремистік қылмыст�рды, сонд�й�
�қ кәмелетке толм�ғ�нд�рғ� жыныстық 
тиіспеушілікке қ�рсы қылмыст�рды ж�с�ғ�ны 
үшін кінәлі деп т�нылғ�н және түзелу жолын� 
түсуді қ�л�м�йтын бұрын сотт�лғ�н �д�мд�р 
үшін з�ңмен көзделген қ�т�ң ж�з�л�у ш�-
р�л�рын міндетті түрде т�лқыл�удың және 
қолд�нудың қ�жеттілігіне сотт�рдың н�з�ры 
�уд�рылсын [3].

Қ�з�қст�н Республик�сының б�с 
прокур�тур�сының құқықтық ст�тистик� және 
�рн�йы есепке �лу жөніндегі комитетінің 
мәліметіне сәйкес Қ�з�қст�н Республик�сын-
д� соңғы бес жылд� тіркелген медицин�лық 
қылмыстық құқық бұзушылықт�рдың с�ны 
тур�лы ст�тистик�лық деректерді т�лд�у 
ж�с�лғ�н с�нын көрсетеді, т�лд�уғ� сәйкес: 
2016 жылы – 590, 2017 жылы – 384, 2018 
жылы – 443, 2019 жылы – 474 және 2020 
жылы�416 қылмыстық құқық бұзушылық 
тіркелген [4].

Мыс�лы, Атыр�у қ�л�лық сотының үкіміне 
сәйкес, сотт�лушы Р.Д�дикенов Атыр�у облы-
сы денс�улық с�қт�у б�сқ�рм�сының «Атыр�у 
облыстық медицин�лық жедел жәрдем ст�н-
циясы» ш�ру�шылық жүргізу құқығынд�ғы 
коммун�лдық мемлекеттік кәсіпорнын� 
фельдшері ретінде 2021 жылдың н�урыз 
�йының 18�нен 19�н� қ�р�ғ�н түні Атыр�у 
қ�л�сы, Береке селосы, Құсп�нов көшесі №3 
үйде А.Ғилымның денс�улық ж�ғд�йы н�-
ш�рл�п, іші �уырып, т�лм�сы ұст�п қ�лып, 
бірнеше есінен т�нып, т�лып, құсып, кіші және 
үлкен дәреті қ�йт�л�п кете берген соң, �т�лғ�н 
мекен�ж�йғ� жедел –жәрдем ш�қыртылып, 
19 н�урыз 2021 жылы с�ғ�т 06:22 ш�м�сынд� 
Атыр�у облыстық медицин�лық жедел жәрдем 
ст�нциясының жедел�жәрдем қызметінің №14 
бриг�д�сының фельдшерлері Р.Д�дикенов 
және Ж.Ис� келіп, бірінші линиялық б�с фель-
дшер Р.Д�дикенов А.Ғилымның денс�улық 
ж�ғд�йын қ�р�п�тексеріп, сұр�стыру ш�р�л�-
рын жүргізіп, �л�йд� А.Ғилымның денс�улық 
ж�ғд�йын� дұрыс б�ғ� бермей, өзінің 
қызметтік міндеттеріне немқұр�йлы қ�р�п, 
қ�жетті медицин�лық көмек көрсетпей және 
жедел�жәрдеммен у�қытылы �урух�н�ғ� 
жеткізілмей, соңғысын� «Г�строэнтероколит, 
НЦД» ди�гнозд�рын қ�те қойып, �уырсынуды 
б�с�тын смесьті және құсыққ� қ�рсы иньекци-
яны с�лып, кетіп қ�лғ�н. Сол күні, с�ғ�т 08:48 
ш�м�сынд� А.Ғилымның ж�ғд�йы н�ш�рл�ғ�н 
соң, Атыр�у облыстық медицин�лық же-
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дел жәрдем ст�нциясының жедел� жәрдем 
қызметкерлері т�ғы ш�қыртылып, с�ғ�т 08:55 
ш�м�сынд� келген №24 бриг�д� фельдшері 
Ә.Н�з�ров� А.Ғилымның ж�тырд�н тыс 
жүктіліктің, ж�тыр құбырының жыртылуымен 
және көп мөлшерде қ�н жоғ�лтуымен ұл�сқ�н, 
қ�н кету т�лм�сымен �сқынуы с�лд�рын�н 
қ�йтыс болғ�ндығы �нықт�ғ�н.

Сотқ� дейінгі тергеп тексеру кезінде сот-
т�лушы Р.Д�дикенов пен �двок�т Н.Тухф�тов 
т�р�пын�н кінәні мойынд�у тур�лы мәміле 
ныс�нынд�ғы процестік келісімді ж�с�уғ� 
ерікті түрде ниет білдірілуіне б�йл�нысты 
Атыр�у қ�л�сының прокурорымен Қ�з�қст�н 
Республик�сының Қылмыстық� процестік 
кодексінің (әрі қ�р�й – ҚПК�нің) 193�б�бының 
1�бөлігінің 19) т�рм�ғын� сәйкес процестік 
келісімнің ш�ртт�ры с�қт�л� отырып, 
кінәні мойынд�у тур�лы процестік келісім 
ж�с�қт�лғ�н. 

Кінәні мойынд�у тур�лы мәміле 
ныс�нынд�ғы процестік келісім ж�с�қт�лу б�-
рысынд� ҚПК�нің 613�616�б�пт�рының т�л�п-
т�ры с�қт�лғ�н. 

Сот отырысынд� сотт�лушы сотт�лушы 
Р.Д�дикенов, �двок�т А.Амирг�лиев кінәні 
мойынд�у тур�лы процестік келісімді ж�с�уғ� 
ерікті түрде ниет білдіргенін, іс бойынш� 
жин�қт�лғ�н дәлелдемелерді, іс�әрекеттің с�-
р�л�нуын д�ул�м�йтынын, т�ғ�йынд�л�тын 
ж�з�мен келісетіндерін көрсетті.

Жәбірленуші Т.Ғилым сотт� қ�зіргі кезде 
мүліктік және мор�льдық з�л�л өндірілгенін, 
сотт�лушығ� т�ғ�йынд�л�тын ш�ртты ж�з�мен 
келісетінін көрсетті. 

Сотт�лушы Р.Д�дикеновтың әрекеті ҚК�
нің 317�б�бының 3�бөлігімен медицин� 
қызметкерiнiң кәсiптік мiндеттерiне ұқыпсыз 
қ�р�уы және ол�рды орынд�м�уы с�лд�рын�н 
�б�йсызд� �д�м өлiмiне әкеп соғу белгісімен 
дұрыс с�р�л�нғ�н.

Кінәні мойынд�у тур�лы процестік 
келісім бойынш� прокурормен сотт�лушығ� 
т�ғ�йынд�л�тын негізгі ж�з� ҚК�нің 317�б�бы 
3�бөлігінің с�нкциясы шеңберінде 3 жыл 
мерзімге медицин� с�л�сынд� қызмет �тқ�ру 
құқығын�н �йырып, 2 жыл 6 �й мерзімге б�с 
бост�ндығын�н �йырып, ҚК�нің 63�б�бын 
қолд�нып, ш�ртты түрде ж�з� қолд�ну ж�з�-
сы ұсынылғ�н. Бұл ж�з�мен сотт�лушы және 
оның қорғ�ушысы толықт�й келіскен.

ҚР ҚК�нің 53�б�бын� сәйкес ж�з�-
ны жеңілдететін мән�ж�йл�р ретінде 
сотт�лушыл�рдың кінәсін толықт�й мойын-

д�п, ж�с�ғ�н әрекетіне шын ниетпен өкінуін, 
жәбірленушілерге келтірілген мор�льдік және 
б�сқ� з�л�лды з�л�лды өндіргенін, �сыр�уын-
д� ж�с б�л�сының б�рын т�ниды. 

Қылмыстық ж�у�пкершілігі мен ж�з�сын 
�уырл�т�тын мән�ж�й жоқ. Ж�з� мөлшері 
мен түрін �нықт�у кезінде сот, сотт�лушының 
т�р�пын�н ж�с�лғ�н қылмыстық құқық 
бұзушылықтың сип�ты, т�ғ�йынд�лғ�н 
ж�з�ның сотт�лғ�н �д�мның түзелуіне және 
оның отб�сының немесе оның �сыр�уынд�ғы 
�д�мд�рдың тіршілік ж�ғд�йын� ықп�лын 
ескеріп, сотт�лушы кінәні мойынд�у тур�лы 
процестік келісімге сәйкес, Р. Д�дикеновке 
ҚК�нің 317�б�бының 3�бөлігінің с�нкциясы 
шеңберінде 3 жыл мерзімге медицин� с�л�-
сынд� қызмет �тқ�ру құқығын�н �йырып, 2 
жыл 6 �й мерзімге б�с бост�ндығын�н �йы-
рып, ҚК�нің 63�б�бын қолд�нып, ш�ртты түрде 
ж�з� қолд�ну ж�з�сын т�ғ�йынд�уғ� жеткілікті 
негіздер б�р деп т�б�ды.

Сот отырысынд� сотт�лушы Р.Д�дикенов 
өзіне қ�тысты жәбірленушімен т�тул�суын� 
және келтірілген мүліктік және мор�льдық з�-
л�лды өндіруіне б�йл�нысты қылмыстық істі іс 
жүргізуден тоқт�тып, ж�у�птылықт�н бос�туды 
сұр�ды.

Ал�йд�, ҚК�нің 68�б�бы 4�бөлігінің 3)
т�рм�ғының т�л�пт�рын� сәйкес �б�йсызд� 
�д�м өліміне �лып келген қылмыс ж�с�ғ�н �д�м-
д�р қылмыстық ж�у�птылықт�н бос�тылуғ� 
ж�тп�йды. Сондықт�н, сотт�лушының өтініші 
қ�н�ғ�тт�ндырусыз қ�лдырыл�ды.

Ат�лғ�н қылмыстық іс бойынш� с�р�пт�м� 
жүргізуге жұмс�лғ�н 18 687 тенге процесстік 
шығынд�р сотт�лушыд�н өндірілуге ж�т�ды. 

Р.Д�дикенов �уырлығы онш� емес қылмыс 
ж�с�ғ�н, сондықт�н ҚК�нің 98�2�б�бының 1)
т�рм�ғын� с�й «Жәбірленушілерге өтем�қы 
қоры» п�йд�сын� 10 �йлық есептік көрсеткіш 
мөлшерінде өтем�қы өндірілуі тиіс. З�тт�й 
дәлелдемелер ҚПК�нің 118 б�бының т�л�пт�-
рын� сәйкес шешіледі.

Атыр�у қ�л�лық сотының үкіміммен Д�-
дикенов Рен�т Кенжебекұлы ҚК�нің 317�
б�бының 3�бөлігімен кінәлі деп т�нылып, 3 
жыл мерзімге медицин� с�л�сынд� қызмет 
�тқ�ру құқығын�н �йырып, 2(екі) жыл 6(�лты) 
�й мерзімге б�с бост�ндығын�н �йыру ж�з�сы 
т�ғ�йынд�лсын.

ҚК�нің 63 б�бын қолд�нып, т�ғ�йынд�лғ�н 
ж�з�ны ш�ртты деп есептелсін. Р.Д�дикеновке 
т�ғ�йынд�лғ�н б�с бост�ндығын�н �йырудың 
б�рлық мерзімінде проб�циялық б�қыл�у 
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белгіленіп, ж�з� өтеу б�рысынд� проб�ция 
қызметіне х�б�рл�м�й тұр�қты тұрғылықты 
жерін, жұмысын, оқуын �уыстырм�у, об-
лыс �ум�ғын�н тыс жерлерге б�рм�у; түңгі 
с�ғ�т 22:00�ден т�ңғы с�ғ�т 06:00�ге дейін 
тұрғылықты мекен ж�йын�н кетпеу міндеттерін 
орынд�у жүктелсін үкім шығ�рылды [5].

И.Ш. Борч�швили �т�п өткендей, «меди-
цин� немесе ф�рм�цевтик� қызметкерлерінің 
кәсіби міндеттерін тиісінше орынд�м�уының 
қоғ�мдық қ�уіптілігі �д�м денс�улығын 
қорғ�уды медицин�лық қ�мт�м�сыз ету с�-
л�сынд� белгіленген тәртіпке қол сұғуд�н 
тұр�ды» деп есептейді [6, 450 б.].

Осыл�йш�, з�ң шығ�рушының м�қс�ты�
медицин�лық көмекке мұқт�ж �д�мның өмірі 
мен денс�улығын с�қт�уғ� кепілдік беретін 
қоғ�мдық қ�тын�ст�рды қорғ�у.

«Медицин�лық қылмыстық құқық 
бұзушылықт�р» 12�т�р�уын� кіретін б�рлық 
құқық бұзушылықт�рдың тектік объектісі 
медицин�лық көмек көрсетумен б�йл�нысты 
қылмыстық қол сұғушылықт�н �з�м�тт�рдың 
өмірі мен денс�улығын қорғ�уғ� және 
қорғ�уғ� б�ғытт�лғ�н қоғ�мдық қ�тын�ст�р 
болып т�был�ды.

ҚР ҚК 317 – б�бының 1 � бөлігі және 
2�бөлігінде көзделген құқық бұзушылықтың 
тікелей объектісі денс�улық с�қт�уғ� 
б�ғытт�лғ�н қоғ�мдық қ�тын�ст�р, 3�бөлігі 
және 4�бөлігі�н�уқ�стың өмірін қорғ�уғ� 
б�ғытт�лғ�н қоғ�мдық қ�тын�ст�р, �л 5�бөлігі�
н�уқ�стың денс�улығы мен өмірін қорғ�уғ� 
б�ғытт�лғ�н қоғ�мдық қ�тын�ст�р болып т�-
был�ды.

Қ�р�л�тын құқық бұзушылықтың негізгі 
тікелей объектісі н�уқ�стың өмірі мен 
денс�улығын қорғ�уғ� кепілдік беретін 
қоғ�мдық қ�тын�ст�р болып т�был�ды.

С.М. Р�хметов пікірінше, медицин� 
қызметкерінің кәсіби міндеттерін орынд�-
м�уы оның кәсіби міндеттерін орынд�уд�н 
б�с т�ртуы деп түсіну керек, бұл әрекетсіздік, 
бұл кінәлінің өзінің кәсіби міндеттерін 
орынд�уғ� мүмкіндігі болғ�н ж�ғд�йл�рд� 
ғ�н� ж�у�птылыққ� әкеп соғ�ды. Өзінің 
кәсіби міндеттерін дәлелді себеппен орын-
д�м�у қ�р�лып отырғ�н қылмыстық құқық 
бұзушылық құр�мын құрм�йды деп есептейді 
[7, 342 б.].

Қолд�ныст�ғы ҚК 12�т�р�уынд�ғы 
б�пт�рының с�нкциял�рын� қ�тысты:

– �б�йсызд� ж�с�лғ�н �уырлығы орт�ш� 
қылмыст�р үшін �  үш жыл мерзімге, қ�с�қ�н� 
түріндегі �уырлығы орт�ш� қылмыст�р үшін 
�  бес жыл мерзімге, белгілі бір л�у�зымд�рды 
�тқ�ру немесе белгілі бір қызметпен �йн�лысу 
құқығын�н �йыру ж�з�сын т�ғ�йынд�у;

– �б�йсызд� ж�с�лғ�н �уыр қылмыст�р үшін 
� бес жыл мерзімге, қ�с�қ�н� түріндегі �уыр 
қылмыст�р үшін � сегіз жыл мерзімге,белгілі 
бір л�у�зымд�рды �тқ�ру немесе белгілі бір 
қызметпен �йн�лысу құқығын�н �йыру ж�з�-
сын т�ғ�йынд�у;

– �б�йсызд� ж�с�лғ�н �с� �уыр қылмыст�р 
үшін �он жыл мерзімге, қ�с�қ�н� түріндегі�с� 
�уыр қылмыст�р үшін –өмір бойы белгілі 
бір л�у�зымд�рды �тқ�ру немесе белгілі бір 
қызметпен �йн�лысу құқығын�н �йыру ж�з�-
сын т�ғ�йынд�у.
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